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Ogłoszenie.

I

Starostwo powiatowe zawiadamia. że
pr zystąpi do parcelacH tej c z ęści z ma'
ią tku Obra w powieoie 1r1'0t09zyńlkim
za mi eszezonego n a wykazie Imi ennym
ro·z p o rządzeni ero Rad y Minist.r ów z dnia
12 luteIlo 1937 r. (Dz.U.R.P. Nr. lO, poz.
74 ) które w terminie ustu wowym do
dn i'a 15 lute&o 1938 r. nie bę d zi e r ozpar '
Ce lo wa na dobrnwolnie przez w ł aściciela
m aia tku w m yśl I>rt. 20 n~ b. wy z dnia 28

eruOllla 1925 roku o wykonaniu reformy
rolnej (Dz.U.R.P. Nr. l z dnia 9 stycznia
1926 r. poz. l .)
W zwifulku z tym Starostwo Powiato'
we wzywa ch c ących nabyć ziemię z tego
majątku d o skład a nia zllłoszeń, które nie
podleg a ją opłatom stemplowym.
Z głos zenia nil prz~p i sowych drukach,
lclóre m o żn a otrzymać w każdym S taro'
stwie w r eferaci e rolni ctwa i reform rolnych nal e ży złożyć w Starostwie Powia'

towym w Kroto8zynie .w terminie do. dnia
l styeznia 1938 r.
Z\rloszIlnia dolione po tym terminie oie
bEldą rozpatrywane.
Reflektanci nieuwzll,dnie.ni nie bil d"
za wiadamiani.
Kr otoszyn, dnia 25 liBtopada .1137 r.
Za ątar08tę Powiatowelo

(-) Int. ZBIGNIEW

NOWlŃSJtI

Komilarz Zierniki.

Dział nieurzędovvy.
C
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Zima, Jej blaski
Mamy zimę. Tą prawdziwą zimę, 00
ostrym wiohrem hula po polaoh, srebrzyPl szronem zdobi dachy domostw, Jo'
't
dl:wą p o wloką ścina rzeki i strumienie.
W górach spadły iuż Śui e gi. Ciemne,
r ozlożyste świerki uginają s.ię pod cięża'
r em śni~żnej okiści, poczer~J.l~le. ogołoco'
ne z liści gałęzie drzew ~lgola~ty(lh otulo ne is krzącym eię w slonCl~ b~8lylU puchllm zatr llcil y swą ponurą :reSlsnnll ma'
r two tę ·
. '
Siln e mrozy nie du ły 8 1 ~ n~m .Jeszcze
we znaki. Zres7;tą po dlu " m~ I pu~k ny~
le cie, po oieplej, Prllwd.~ ) V; le ~, zloteJ
wkraezarny w okres zImy ~!lZ
j esieni 8arkania. bez tych co roku. powtarza jII'
oyeh Mię, llorzkich westchm eń: "Ach, co
Ciąrle ?esze.z. alb~
Z a straszny klimat'
ztmno'" Na używ a li śmy 811~ cIepl a I
sI oDca w tym roku - prZyjmujil my wi.ę ll
zi mę wraz z wszystkimi jej przykrośCl a'
Illi. jako ooś. co nam się słusznie należy.
ZreB~tą nie dla wszystkich z nas zima
i est pn:ykra. Wielu z pomiędzy nas o.d
d awna siEl już Da nią oieszy, wyczekUJe
j ei i radośnie wita na termometrze każ
dą kreskę pouiżej zc~a. Zima j~st ~o
\Viell dla n ich synommem emocJonuJ !i'
eym narciarskich ~ja.zd?w, .sane~z ek. śl!z
~ awki, oelepiająeeJ bl~h śme.gu.l .gó~.kle
Z zimy CIeszą SIę J8Z mektó'
~ o .łońca.
te, eo mają nowe futra ...
l' e panie Pierwszy śnieg. pierwszY mróz jest dla
llIilośników sportów zimowych haslem do
\łyd o byeia, przebywajaeych dluro w soho'
\Vaniu. nart, do wyjęoia łyżew. P~tem
Z głebi Izafy. ezy z dna kufra wyoląlra
lę grube swetry, ~iatrów~i, eiepl? rę~a
\Vice. Ogląda się Je, ozy Ich bron B oze,
1lI0le nie zjadły, przymierza, czy aby
11 !lsnją ...
Potem pOWitają projekty. Zaczyna się
Iluć mal'zenia o wyjeadzie... Zakopane,

,

~~

cieni,e.

I
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Krynioa, Wisła mają swoioh wiernyoh
wielbicieli i entnzjastów, wielu zwolenników ma też Worochta, Bukowina. Są
wś r ód nall i tacy. którzy po prostu pragną zeszyć się w górach w jakimś odlelllym schronisku, zdaja od t.zw ... cywilizacji" i obcować tylko z naturą i cieszyć
się ty lko sportem.
Komu z nas nie nda się otrzymać
c h oćb y dwuty~ o dnio",el'o urlopu zimowe'
go, ten bę dz ie mÓllł skorzys tać z paro'
diowej wycieczki popnlarnej. Wycieczek
t.akich zawsze wiele orllsnizowanych jest
każdej zimy, bądź przez Ligę Popierania
Turystyki, bą dź przez rozmaite stowarzy'
szenia ozy orllanizacjll. Ceny tych wy'
cieo~ek lill bardzo przystępne, tak że nawet człowiek o mocno oeraniczonym
budżecie może Bobie na taką eskapadę
pozwolić.
To są przyjemności

i plusy zimy. Przy'
jrzyjmy się jej zdaleka i od drueiei stro'
ny... Ta drul'a strona jest, niestetyob·
szerniejsza ...

Piętrzą Bię wydatki, Darastają z dniem
każdym nowe potrzeby. Bo ten wllliel
tyle kosztuje ... I pieoe trze.b a , było kalał
wylepić. A. w dodatku dzieei powyraltały

z zimowych palt.
i taey. dla któryóh zima ielt po
prostu kataltrofą. Dla bezdomnych n,·
dzarzy. sypiających pod moatem, czy na
lawce jakieeoś Ikwerkn, eZ7 po proltu
we wnlltrzu ciemnej bramy. Dla blzro'
botnych, który po mieBiącaeh praey na
robotaoh pnblieznych, znów powróoili
do przymusowej bezczynno'ci. Dla letek
i tysillcy dzieci, które liniej~ z zimna,
bo nie mają cieplej odzieży. ' I . dla tyeh
dzieci, które nie przychodzą do Izkolr,
bo nie mają butów._. Ci WSZYlCY śledzą
postępy zimy z lękiem, z rOlpaez",
Miejmy nadziejll.!te do l'ozpaozy ni.
blldzie powodu, :&e Pomoc Zimowa, w
której bierze udział eałe IpołeclC\ńltwO.
w drueim roku Iwej aktywno'ci Ipełni
swe zsdanie i zapobielnie nilzezyeielski.·
mu działaniu zimna i ,lodu.
Są

_ ".E.

Międzynarodowy

rozwój produkoji sztuoznej

wełny

(z mleka).
Wl08ki wynalazek produkoji wełny z
mleka znalazl w ostatnim ćzaMie wzrasta'
j"ee zastosowanie światowe. W krajach,
Kdzie zbyt nadprodukeji mleka napotykał
trudnośći, wytwarzallie IItuelinej welny
staje sill środkiem rozwiąznjljcym trudności Ilospodarstwa mlecznelto. Sucha
substancja ze zbieranei:o mleka - kazei'
na. byłą już dawniej ważnym. pod.tawowym suroweem różnych llalllzi przemYIlu. jak spożywozelo. chemiczneiO, fototeohnicznero a przedewsz;v.ltkiem znalaz'

la zaitol!lowanie w liłni. rozwijaj"eej ai,
produkcji material6w artystyelnrch np.
Bztnclnej kOloi Iloniowej. Obeflnie kazeina Iluż y jako podstawowy lorowila do
prodnkaji Iztucznej wlllny. Wynalalll"
je.t włoski uClony prof. Antoni FereUi,
który eksploatuje pltent wspólnie I to'
warzystwem "Snia Villllosa". Rozmiar6w
produkeii IItucznej wełny nie moilla
dokladnie ustalić. edyż obliózona jest 1,,minie z produkeją aztnezDej eelulozy.
W. ci!łlu pierwlz;r.eh 5-eiu miesilIe)'; b r
BĄ
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wymienioneito towarzYltwa produkcja
utueznej welny wzrosła z 19,710 ton do
2i,040 ton.
Fabry kaeja Bztuelnej wełny z8ehllcila
wiele państwo nadmiernej produkóji
mleka do wyrobu kazeiny tekstylnej i do
bodowania fabryk sztucznej wełny nawet
takie państwa, które posiadają zapewnioDII dostawę nieoKraniczon.,j i1o'l'li wełny
naturalnej i nie potrzebowałyby ueiekaó
lifl do produkcji sztueznej welny.
JakeM tej 8z~ucznej welny jest tak
wyso.b , :ioe nie można porównywaó jej
do namiastki (Ersatz) welny naturalnej.
Co do mażli wości zużytkowaniu sztucznej
welny, zdaniem fachowców, służyó ona
może tak: samo jąk z owczą welną dl!
tkania materi.łów na ubrania męskie i
damski II. Po przelamaniu poeząikowych
trudnośei udało się 8ztuczną wełnę farbowaó w ten Ilam 8posób jak naturalną.
Ostatnio nawet zużyto 8ztucznej wdny
do produkcji delikatniejszej przędzy na
welBiane trykoty.
Trwalośó
męllkioh
materiałów ze sztuoznej weluy w niczem
nie ustllpuje materiałom z welny owozej.
Jednym z pierwllzyoh państw, które
nabyły
patent wytwarzania sztucznej
welny ("Lanital - Patent") od "Soia Vileosa". była Holandia.
Także w Polsce ozy nione są starania
nad rozPoczllciem prodokcji sztucznej
welny. W Polsce powstala spółka akcyjna w Lodzi z kapitcłem 6 milionów zł.
Akcjami podzieliły eill największe polskie
przedsiębioratwa t1!katylne. Spółka wymieniona buduje w Pabianicach pod
Lodzia fabrykę sztucznej wełny. Budowa jest prawie na ukończeniu. Fabryka
ta będzie przerabiała 5.000 ki. kazeiny
dziennie ezyli 165.000 Itr. zbieraneio
mleka. Dalsza faIJryka będzie wzniesiow przyszłym centrum przemysłowym
undomierskilD.
Do pierwszych mleczsrń w województwie poznań_kim, które przeszły do prodnkóji hzeinylteketylnej naleb również
KROTOSZYŃSKA MLECZARNIA. Ma'
szyny zostab już uruchomione a nawet
pierwlzy transport wyprodukowanej kazeiny zostal wysłany do Ł l) dzi, celem
wytworzenia eztucznej wełuy.

n.

Czy

pamiętasz

Szybkim krokiem zbliża sie mroźna i
rado.na zima. Mroźna tak, ale czy radosna' Owszem i radosna! Czyż malo
j,et takich. którzy z utllsknieniew czekają •• pierwllZY śniei' PU!i!cież miły to
dla oka obraz, ;edy z eiepleeo pokoju
patrzy się przez okno na białe platki
splldające&,o ~nieiu.
Radosna jest ttż zima dla całych rzesz miłośników sportu
Itimowe&,o, którzy od dawna może przylCotownjll sie do telto, by z jak naj więk
IIzym pożytkicm korzysluó z tych wszys tkich przyjemnoślli, jakie zima ze sobą
nielłe.
Pamietają (ni i o cieplej odzitŻy
• imowej i o przyrządach ł!lportowych
i tóp. Nie moźna ieh za to jtanió, bo
każdy ozłowiek RUI prawo uczciwej rozrywki.
Ale czy oni równoeześnie pamiętają o
tyoh wszyetkich, dla którYl'lh ta zima
wcale gie jelt radosna, lecz mrolina l
arroźnal TYliące iitot ludzkich dny już
Da samo wspomnienie zimy. Dla nich
bowiem zima to koszlliarny upiór, który
lllkiem i trwo&,ą przejmuje ich dosze. Dla
nich zima to nieopalone mieszkania chło
dem i zimnem wiejące; dla nich zima to
dlultie oiemn. wieczory, puetką i przerażeniem tehnące; dla nich zima to brak
ciepłej strawy.

Orędownik Pow.

willc o tym, aby robiąo
zimowy zwillkszye pllzyeję, przeznaczoną
na zaspokojenie
zimowych
potrzeb fiajbiedniejszych z pośród nas7
Jak zaś wszędzie, tak i tutaj zdarzają
się lodzie, co potrafią wykorzystać nędzll
ludską; lią i tacy, co sprytem swoim że
rują na dobroczynnolici innYl·h. Nierób8two i wyzyskiwanie trzeba tllpić. Potrzeba więc miłosierdzia zorganitowanel/;o
Zaden jtrosz nie powinien iść na mflrnc.
Czy

._-----i~: r
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budżet
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Przychodzą nam tu w pomoc różue t
warzystwa dobroczynne. W naszym mi
ście
takim m. i. jest "Car itae". Cz
już jeilJ czlonkiemt Jeżeli nie, to zapiS
się do
niei'o jak najprędzpj, abyś ni
marno wal twojej j ~ lmużny; jeżeli z
już jesteś jelto członkiem, to nie zapomi
naj podwyższyĆ swych sldadek na okre
zimowy, aby jako tako llm o żliwić bied
nym przeplldzenie ciężkiej zimy.
-0-

Formularze
UJ

AWii

P o T R Z E B N E

D O:

SĄ STALE NA SKŁADZIE W

Drukarni

zasiłku

na wypadek bezrobocia, zasiłku po odb)'
tych ćwiczeniach, Funduszu Pracy, podatku o
uposatefl, podatku od komornego, KASY Chorycl
(Listy Plac), Krzy ta Niepodległości, zezwoleni'
wojewody na nabycie nieruchom. w pasie gran. ito

Krotoszyńskiej
50

Telefon 164.

MODELARniA LOTniCZA.
Zal/;adnienie lotnictwa poczyna corsz
budzió zainteresowanie nuszej
młodzieży.
Cbcąe choó w pewnej mierze za8pokoió jej prall:nienie wiedzy w
zakresie modelarstwa, Obwód Powiatowy
LOPP. postanowi! i '.l ' tym rlJku uruchomió kor8 modelarski. Zrealizowanie tejto
planu napotykało początkowo na brak
odpowiednielto IDkalo, Z pomocą pospiilizyl Zarząd Miejski z panem burmistrzE'm
Fcnrychem na Ilzlle, który z cały II:otowością użyczyl na urządzenie modelarni
obnernej ubikacji w Zamku wraz z odpowiednim urządzeniem.
W dniu 25 liitopada br. oduyło się uroczyste otwarcie modelarni w obeoności
pana Starosty Wilimowskiell:o jako prezesa Obwodu Powiatoweltu LOPP. palla
wiceburmistrza Hoji jako przedstawiciela
Zarządu Miejskieio, ozłouków zarządu
Ubwodu, pp. BonowIlkiello. Kozlowikiejto
i referenta lotnicze"o Hemlera oraz 40
kandydatów na kursistów,
W pięknie
zielenią przybranym przedpokoju, "dzie
równolJześnie urządlOono skromną wystawę modeli latająch, wykończonych i bę
dących w pracy, powitał zebranych inIItruktor modelarstwa p. Stani5ła w Sę'
kowaki, dajlłc wyraz radośoi, że wszelkie
trudności w
uruchumienio tak bardzo
pożąd .. nej
pl&cówki zOlllaly pokona ue
i że teraz naprawdll rozpocząó się może
w całej pełni praca modelarska, na któ'
rą młodzież z upraltnieniem ozekala. Następnie pan Staroata WiliHluwski doi:.onalotwarcia moddllrni, przecinają" tradycyjną wlltllll:ll, poczem z zaiuterelowaniem ojtlądano przyjtotowane zaczątki
prall modelarskioh, narzędzia i materialy .
W końcu przemówil pan Starosta Wilimowaki w lieplych ełowach do mlodzieży.
by pilnie korzystała z nauki modelarstwa
i tym Ilamym przYl'zyniła się do zwieklzenia kadr zdolnych instruktorów i
późniejszych szybowoowców.
Lekcje odbyw:. e się będą we wtorki
i piątki od iOdz. 16·tej do 19-tej. Kurs
odbywa się bezpłatnie, kursiści pokrywają jedynie rzeezywiete wydatki apotrzebowane&,o materialu.
Projtram kUrBU
przewiduje wykonanie modeli uelkowyeh,
kadłubowych i Izybowcowyeh.
Modele
pozolitawia 8ill wykona WIO m na własnośó.
Całością kieruje instruktor modelar.twa
żYWIeJ

li'loriańska

KRO'rOSZYN

1.

pan Stalli818.w Sękol' sk i. k !bry z e.. ly ~
i iśeie ben e dykfyńsulI cierpli'
wością oddajll sill pra\ly modAlflTslril'j i
poszczycic ~iEl może licznymi Ok/iZ/lVI:
modeli latających własn e j konsi rukcji .
ZachElClić można wszystkich, którzy sil
interesują za"adnienioIn m odelllrstwa, dl
zwiedzania Inodelarni podcza s lekcji VII
wtorki i piątki.
zapałem

III. Kit, 206/27

OdpiS.
Ł!lczll'"
oska r życi e la prr

W sprllwie adwoka ta F eli ksa
ebello w
watne(Co

Kpźminie

przeciwko
Janowi Grodzillkowi bndowniczemn 1
Borku pow. G061yń
oijkarżouemu.

o wystllpek z art. 255 k. k.
U/I rozprawie Itłównej w dniu 30. CJet'
woa 1937 r. przed Sądem Grod'zlÓIV Ko!/;minie
strony z a wierają następującą ujtod~ :
l. W prowadzony w bląd ~rzez POBIto"
nne osuby i zdllnerwowany sprawą D~' ,
manowski o/a Grudziak ośmieliłem Sl~
IV dniu 4 lutel/."o 1937 r. przed Sądem OtO
dzldm w Koźminie twierdzić o p6 C:
Ild wc.kacie Ftllikeie Łączewskim, że je'
przechrztą.
..
Przekonawszy się na mo()y nieuleg61l ,
cych. wątP~iwoś c i doknment~w. że t~il,:,
dzeme to Jest OHzczercze I nIe cd pawIS ,.
prawdzie przepraszam nilli ej8zem forJJl"j"
nie "Drąco i szozerze pana ad \fol::ata ~O'
czewskiejto i zan\ut len w zupe / n o śoi '.
fam ja ko nieprllwdziwy.
f
II. Tytułem VI y rllZl1 Żll !:- ~ oh uwią~~,
się wpłaoiii

w

pr:7.e ciąRU

llJi llsillcs .t)

rzeez S towarzyszenia M ę żów KatoliCll'-,.
w Borku 1.00 zl. i Zwiqzku Strzelec~1
jto w Borku 1,00 zł.
.0'
III. Zobowiązuje siEl własuym kOS~~~'
wypis tej U/lorly um i eścić w KrotoS~:;t·
skim Orędowniku Powiatowym z w1 J'jo
Idem punktu V. ull:ody a nadto dorec~l r
wypis tej ull:ody w calości Panom Ed~je'
dowi BenBllhowi. Edmundowi Sob8ńBJ;:jOl
mo i Czesławowi Pawlickiemu wszyBt 1'0
w Borku. przez komornika sądowel~' 0,,0'
doręczeniu znś pnedloiyó Wypj~ te' rliJlIJ
rly wraz z dowodami dorllczeOl Ii jąj'tl
adwokatowi Łąezew!lkiemu w pr zee
miesilłea.

95
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IV. Oskarżony zobowiązuje się zapIaullto dowo ustalone koszt.y oskarzycielowi w wysok c ś (l i 5.00 zl wplącejąc je
na telltoż życze nill Jo Kasy K atl)lic kie gu
Stowarzysz€nia Mężów w h o źmin it' _
V. W razie niez8cbowsnia kt6re6tokolwiei: z tych warunków Da jdalAj do 1
września 1937 r. bę dzie m ial prawa pan
adwokat Łą l! zewBki wykonać postallow ienia tej ugony nn wJesuy koszt i w drodze procesu Cywj]ll~gn J"m Rg ać się od
I)skarżonego zwrot 11 "sze i l( idl kosztów
oraz ty!.ułem k ll fY kO llwensj '; llulnej kwoty 150.00 zl.

o

(-) Jan Grudziak

Zakońozono

(-)

Sliwińsi:i

(-- ) Ulka

yet
:ni
iti!

notoooanlo
III

gIełdy zbożQooeJ

poznaniu.

z dnia 24. XI . 1937 r. za 100 kg.

Z t
y o
Pszenica
Jączmień
Owies
Mą'ka żytnia gat. I 0-50%
Mąka żytnia eat. I 0-65%
Mąka żytnia g. II 0-65%
Mą Jta żytnia razo wa 0-95%
M. pszen. lit. I
O 50%
M. pszen. g. lA 0-65~/9
%
M. pszen. g. II 30-65
Otręby żyinie

pszenne
Gorcz yca
Groch W iktori ił
Groch FolgerK
Zie wniaki jadalne

Otręby

22,2~I,;0
u

19.20,31,25
29.75

22.25
28.19.50
20.25
32.25
30,75

44,- 44.50
42.- 42.50
38 .50 39,1fJ,- ' 15,75
14,75 15.25
35.- 37,24. 26 .24.25.50
3,2.50

-0-

PRZYGODA AMATORA
POWIEM.

f'
.b

DLA PALACZY.

Zachowasz
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Nikt nie odezwal się·
Peeh! Co tu robić' Zerimlił mimowoli na zegarek i et wi erdzil z .. przereże
niem", że dochodzi pierwsza, a. on był
taki umorusany po przymusoweJ naprawie kola. że nie mógł pokazać sie w tym
etanie w eleganckiej kawiarni z elegancką kobietą. MOKłaby się obrazić. Dal
Ilaz i wyBzed ł przed domem nil Flory.
Zadzwonił nerw oWO i wziąl starą Antonio ... fi odrazu w kurs.
Prędko ciem oy garnitur.
Tu kto ś dzwonil do paDa.
_ Nazwisko T
_ Nie chci ał p owi edzieć. ale trzy razy
ten saro. Mężczyzna - dodnla niepotrzehnie i ze zbyte ~.znym nacistiem.
_ Pal go sześć I Szyblro ciemny garnitur i pantofle.
Umył Hię ty mczasem. Potem prze brał
"opatrzył" twarz i WłOSy i j.uż był w
drzwiach, gdy t elefon zadzwoml krót ko.
Zaklął i wr(,cil do gahinet.u.
- Hallo l (Byle nie kobIeta)
_ Czy przy aparacie pan Zbii'niew
PuohalskiT
- Tak.
_ Czy to mieszkanie na Flory trzy 1
_ Tak - odparl zdumiony tym poI!zątkiem. Obcy t Kto 1 A IlzaS leci ...
_ Kto mówi, nareszcie l
- To niema znaczenia.
- Jakto 11

zdrową krtań,

Nie skazisz serca i
Używając

"

gatunkowo

o

Giełda Pieniężna.

z dnia 25. XI. 1937 r.
Na zebraniu giełdy walutowo-dewizowej w Warszawie tendenćja dla dewiz
byla słabsza przy obrotacb średnich.
Notowane:
293,60
Amsterdam
89,85
Bru ks ela
100,Gdań ~k .
11,65
Helsingfors
Kopflnhaga
117,80
Londyn.
26.39
5.27,63
Nowy Jork
Nowy Jork-kabel
5.27,88
Paryż
17.91
18.58
Pra ll'8
Sztokholm
136.10
Zurych .
122.25
Bank P olski plaóil zu:
5,25,00
dolary amery kBńskitl
5,25,00
dolary kanadyjskie .
292,60
flor eny holend erskie
17.66
franki franc uskie
]21.75
fr li nk i szw& jcarsk ie
89 .60
belg i bel gijslde
26.30
f uoty BlJ l!ielsk ie
2600
fumy ll /i. lllst. y ńsk itl
99.80
l/:uld eny ," d ań~'o:ie
16.70
korony cEeskie
11725
korony duńs k i e
-

ADAM NASIELSKI

~,

~3.

eić

(_) Feliks Lączewski

!by

KĄCIK

Pow.

Niema znaczenia, powtarZl\m. Choiapana tylko uprz edz ić, że rola detektywa-a matora może czasem być niebezpieczna.
Zbigniew aż u.siadł z wrażenia.
- Co to ma oznaczać 1
- Nic ponad to co powiedziałem. Radzę panu po dobroci, wy cofać się z tej
caiej historii, bo może pan oberwać.
- Pocałuj mnie pan w nos! dubeltowy
daltonisto - rzekł amator nie llbyt poważnie,
- Czy io pan przekluł oponę w
mo im wozie'
Ale po drugiej stronie pOląózenia już
ztl wieazollo słnchawkę .
ZbiKniew rÓ wl!.iei odlożył sLehe.w kc:,
lecz nie na wide ł k i. O, ni e! Polożyl ją
delikatnie Da bi urku i wybiegi pędem do
sieni, . :.ló l ecaj ą c przAlitraszonej Antoniowej
st a ć przy drzwiach i nie wpuszczać nikogo aż do je!lo powrotu. ZbielIł na d ó ł i
wsz l: dł do narużnej apteki, skąd połąc z ył
si ę z t elefonem n\J mer "zero - siedem"
czyli z biurem sprawdzeń _
- H allo l Chc ia łem połączyć się z telefo nem sześćset IJ iętnaśeie, tnynaście wymie nił numer własnego aparato. - ale
sy gnalizuje już od Kodziny blisko jDko
zaję t y.
Wydaj e mi się to nieprawdo>Jodoune. Prosz ę o Iprawdzenie.
Przeczekał dwie cenne minuty.
- Telefon 615-13 jest istotnie zajęty.
Zbieniew wiedział o tem dobrze, leoz
nie o to chodziło, ty lko:
- Czy mogę wie dzieć z jakim numerem rozmawia' Jeżeli z wojem biurem.
mó,lbym ich przynaglić, aby przerwali
rozmowę, gdyż numer 61l?-13 ezeka na
piłn. rozmowę miF,ldzynarodowA z Am-

łem

płuc.

na j wyższych

gilz

KA "
korony norweskie
korony szwedzkie
liry włoskie .
uylingi austriackie
marki fińskie
marki niemieckie
marki niemieckie srebrne

131.90
135.45
21.00
98.00
11.25
114,117,-

Zmiana PDtlqgóCIJ pasażers
kich na Kotmin
linII . Gostvfi
W związku z ukończeniem się kampanii buraezanej Dyrekcja Okręgowa Kolei
Państwowej w Poznaniu od dnia 27. XI.
br. przywraca kursowanie pociagów nr.
3662 i 3654 z Qostyna do Koźmina zamiast obecnie kursującyoh poc. 3662A i
3f;54A jako tllŻ odwrc.tnie z Koźmina do
Gostynia 3665 w miejsce obecnie kursującego poe. 3665A.-

Sprzedaż ścIółki

dla rolni·

kóCIJ przez lasv

PaństCIJoCIJe.

Sprzedaż dla eelów rolniozyeh ściółki
leśn ej z terenów lasów państwowych po-

sterda mll - odważył się na pozornie tylko IOl1:iezny bluff i telefonistka istotnie
nie zorientowała się.
Odpowiedź, jaką otrzymał po ohwili,
woale nie zadowoliła Zbigiewa:
- Numer 615-13 jest połączony z rozmównicą publiezną na placu Napoleona.
- A to spryciarz, do licha! - zakl.l
Zbigniew i dopiero zorientował się, że
t61efonistlra z binra sprawdzeń musi sły
szeć to podziękowanie.
- Przepraszam - wyjąkał do wyłą
ollionej już oburzonej panienki, wróoił do
mieszkania, odlożył słuchawkę na widełki
i po pieciu minutaoh siedzial już w swoim Morrisie i mknął do kawiarni "Europejskiej".
ROZDZIAŁ XII.
Pismo Urszuli.
Na s krzy żowaniu Alei Jerozolimskiej
nacisnął I!;waltownie klakson.
Uwai'a!
młody . .. staruszku! Czeeo się pchasz I
Życie ci zbrzydło! Więc ezemu wła~nie
pod mój samoohód. Wybierz Bobie i. nny,
ladniejszy, bo mnie Mię doprawdy - spieny! Uff. - Wywinąl Bzcz~śliwie ewent lll.lne,eo nieboszozyka, zaozytanego w
odcinku " Dokt ora Murka" i ... wrl'8zeie
miał za Robą tę żółwią dla automobilistów nlicę Marszalkowlką.
Zakręt wprawo, plac i hamulec!
Nauczony przykre m doświadczeniem.
mądry Zbigniew po szkodzie, rozejrzał
8ię wokolo i zauważył dwie sylwetki.
Drngi mial jeszcze tylko jedną gazetę.
Skinął.
Pst!
- Dobry tar jl, przyjaciela.
(Cdn.)

Str: LJ.

Krotoszyński Orę downik Pow.
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dleia IZ8reiowi o.rraniezeń, idyż wyzby'
wanie się je; jest szkodliwe dla Ko.podarki leśn8j. Wobeo teio jednak, że teKo'
roczna klęska posuchy, spowodowała zna'
czny brak słomy na podściółkę, lasy pa'
ństwowe nie tylko zezwolily na sprzedaż
Hciółki na potrzeby ludności, dotkniętej
klęską, lecz ćenę ściółki ustaWy Da po'
ziomie naiOiźszym, przystosowanym do
możliwości płatniczych ladaości wiejskiej.
Zastosowane zniżki się~ają 75% cen mi,
nlmalnyoh.

ze strony

lodności

_..

_--------_.._._-_....•. _.•.

wiejskiej jest bardzo

duże.

Na

podstawIe dotyohczasowyeh obli,
ustalic, że w roku bieżą cym

'"

'.'"

lasy puństwo we wydllrz!ł ś ciól. !.;i dziesi(J'
ciokrotuie w ięl,"~e ilpoloi niż w latach Iy
ubi eglych ,

czeń, można

Pr

--0 - '

IV:

BunOWA NOWHH STATKOWDU P~LSKI.~

W związku z budowa. nowych statków
polskieh w stoczniach anKielsJrich i doPoczątkowo przy ulKowyoh sprzeda- stawą dla ich wykonania illateriałów
żaoh, UWZKlędniano przede wszystkiem
przez f'lrmy po l s k ie, Rngie l s k ie wlad ze
ludność bezrobotRą i malorolną, dla któ- celne będą zwalniać dostawy polski e od
rej brak słomy na podślliólke jest szcze- cia przywozowego.
Zwolnienie będzie
Kólnie dotkliwy.
można uzyskać p~ zlożeniu deklaracji
W bieżącym miesiącu lasy państwowe celnej przez stocznię. lub opoważuionegc
zarządzily, by nadl€Śnictwa sprzedawaly
puez nią aKenta, że materi a ły , którB
śoiółkę po cenach ul6:owych rolnikom nadeszły z Polski są przeznaczone uo budotkniE)tym klE)ską pOlluchy, bez wZKlędo dowy statków i że nie zostaną wypus t. '
na ilośc posiadaneKo Irl'untu. Należy czone do wolnego obrotu pOil-R terllO du·
!lza!,,!ul"'-w.a.ż.Y.ó.,.ż.e_z.liP.o.t.r.z.e.b.o.w.a.n.i.e.n.li_śc.i.Ó.łk.E)_.n.e_j_s_to_c••'l._n..i,_________~_.....-"'__. ...

Pań stwow'y I n sty tut .H; ksDo rtowy p OIh'
je tę wiad o ill 'Jść zc wzglr~rlll Df! zasadni '
c·ty chanlk ter tego :;arzlldz,:nin nng iel'
" które F.l oż e :HfJ.tW I' ć
ekich władz cel ny c;J.
wej ś cie pl,lskicJJ l ovmróv" <lIc. " nBmysłu
ok ręto 'l'wg o u o. ryn ek nHf, je! sk i, Infer'
mac je te Zai IH () re8nj~ giówn.:n fi 1" !I1Y kroa'
jo we te, kió >:e ;,Jnż>'lr , w;;glf; rill ; e ell ["o'
towe 7J o żyĆ ofe l.'t;,; l"/n d< d, lw;,., mate ria'
ló w potr zeb uY l! h u" hali n, )' Bctl ti:ów dla
linii Gdy ni;) .-. A wprykn, ';:'on ""' vlonych
n 'l Bt:J czoi S .I · II!! HU II1', 8; R ;ch nr dA'! n
w N e:K~~.:2::~::=~.:.",e=~_____

I_P~",,_.~_~
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'Vj___
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KIermasZ dla "zlecl
Jak BiE) dowiadujemy K omitet Opieki
Dad Matką i Dzieckiem sekcja PolskieKo
CzerwoneKo Krzyża w Krotaszynie ulZądlla w niedzielę, dnia 5 Krudnia 1937
roku o .rodz. a popoludniu w sali Hotelu
Wielkopolekieio .. Kiermasz dla Dzieci"
poląBzony z licznymi niespodziankami
jak: św. Mikołaj z aniolkami, które ob,
darzą wszystkie Krzeczne dzieoi piernicz'
kami, ulubiona przez dzieoi wlildlta, kar'
tki szczęścia, Ira w kostki, barwny po'
lonez, różne gry i zabawy.
Na zakoń'
ezenie odśpiewanie kolęd przy choince.
Podczas tej oałej imprtlzy przygrywlió
bE)dzie orkiestra. Wstęp na salE) dla do'
resłych 30 gr, dla dzieci 20 6:r.
Czysty
zYllk z tej imprezy Komitet prZeZn8<1Za
na dożywianie najbiedniejszyeh dzieei do
2 lat.
Komitet zwraca się przeto do S~an,
Obywatelstwa z uprzejmą prośbą o łask,
jaknajliczniejsze poparcie tej imprezy.

1- ekranu.
Kino .. Promień " wyświetla arcywp.sołą
komediE) pl.: "CIOTKA KAROLA". Nujlepszy komik niemiecki Paul Kemp,
odKrywa w tym filmie podwójną roi t)
mlodeKo studenta i jello ciotki. DaJaze
role kreuje świetna artYltka Ida Wiist
i popularny Fritz Odemllr. ,.Ciutka Ka'
rola" sprowadza n8S w wesole, beztrołikie
życie studenckie. pelne kłopotliwych sy'
tuaeyj, nieporoz!lmień i ka walów bur'
szowskioh,
wywołujących
nieustanny
emiech i wesołość na sali. Film odznacza się dobrą reżyserią i obsadą, humorem i żywym tsmpem akcji.
W nadpruKramie Tygodnik Aktualno'
Boi PAT'a.

UrOcz9śtość ŚCIJ. ł1lbołajo.
Przedszkole Rodziny Wojskowej urzą'
dza dnia 8'jlo Krudnia 1937 r, o Irodz.
n·tej w lIali Hotelu Wielkopolskiejlo
Uroczystość św. Mikolaja zwielee uroz'
maiconym prOKr.mem i współudzialem
orkiestry wojskowej. ProKram. 1) Po'
witanie !rości 2) deklamaoja 3) Pacierz
polskie&,o dzieoka 4) korowód Milusińs
kich 5) bohat8r 6) defilada wojska (pułk:
pieohoty i konnicy) 7) "Zbych lata" (de"
klamaoja) 8) taniec róż 9) młod o ść i sta'
rośe (niespodzianka) 10 Millterium Ewu·
ni. Przedstawienie dla dzieci wyl!łBznie

we

wtorek 7 bm, o !>Ou.z. 15,30 (330 )
O liczny udzial prosi.

popołudniu,

Zarząd,

ft\ladomos'cl- kos'cl-elne
Ul

od 28, XL - 5. Xlr. 1937 r,
Niedziela 28, XL Po s umie zebr. róż,
ojców w kościele, Po nieszporach
zebr. różańcowe matek w kośći(l]e,
Ilollzem zebranie matek ehr~l!ś"ij8ń.
w Domu Katolickim. Ró w nież po
nieszporach zebranie KatoI. Kola
Abstynentów na salce. O godz. 8.
wiecz, urządza Kat. Kolo Absty'
nentek: "Wieczór Abstynentek" w
Domu KatoJ. O Kodz. 2'Kiej pró ba
dl a dzieei. R oraty od prawia ć tlię
bedq o aodz, 6,30,
ZMIANA NABOżEŃSTW NmDZIEL·
~YCH od dnia 5. XII. 37.
K ośc ió! farny:
I msza ś w ,
godz.
6,30, II. O iodZ. S'ej, III. szk n]na
o I/.'odz, 9,15, IV. sum u o godz. la 15,
V. o lI:odz. 12,00.
Kościół poklasztorny jak dotychuzas,
Słuchaniu spowiQdzi: w n iedz iell~ od
6:0dz. 7-9. W soboty: ud 3-4 m/odzież szkolna od 5,30-6,30 dorośli.
(w adwencie i w pulcie od 5-6,30
lI:odz.) następnie od 7'rcj doroś l i.
I. piątek miesiąca: w czwartek od
3-4,30 słuchanie spowiedzi mIodzie'
ży, od f,-7 dorośli, od 7-8 &odzi'
na Swięta, od 8 słuchanie spowiedzi

d ZIl w llie uzi"l e Lj , 28 bw. n i' ~h :i Dom u
Ka.t, o g od z, S-mcj Wi ') CZ Or<' 1ll ~. Vi 6j "Wis'
czór oustyn eIllf.·k". N o e ~J c~ ,' tej imp r e7-r
z! o Żll Ai C: ,)f: JdnnJ n,.- j,'. kn, k,,\,.. ~rk i 8 ?,tl'!'
czk a. ( oalrailJ ll . W~rt:p "-3 r!,.. b1'(\\\·rdny mi
dat kami od 20 .(,"1', >OOZI;w liZ'. - , Czysts
do eh 6d J! neZ ll Sfjz!~ s ir) na I~ 'if' l ś',vinto we
t. o war zys ~ wil,

Miejscowe Kat. Kolo Ablltynentek

urzą'

P:

d.

O;

r(

ł.:
it
d

~

(

I

I

I'

h r,r zf\d,

W ostatn il'j c hw il i j)!' zYJlom inamyo
zebraniu Zwią zku Hczerwis!6w
Kohl
Krotos~, yn, k:Ór a odbedzi c S!Q
dni n 27 bm , o r,'o d7. 19·tl'j w

IV sobotę,

ś w ietlicy

Kola,
Podcz,ls 7.<lbrani , l'.'yk IHd·' Yil!osi 'paIl
kapita n Knh lm'mn .

(dorośi).

Q)leczór Abstynentek.

ki
r(
b,:
K

O l ic z ny llt1 zi: ' 1 np!'l! ~za.

°

W I. piątek W8~a św. j a k dotychczas. Komunikowani e przez k cściót ,
wieez. o 7.30 Dab o żeDstwo do:::l, J,
CzwlJrtek 2. XII. od 3 - 4;3Ó spowied ź
młodzieży szkolnoj, od 5 -- 7 spowiedź
dorosłycb, od 7- 8 godzinu Swiętu,
od 8 spowiedż.
Piątek 3. XII
od 6,30 msz a św, pierw'
szopiątkowa.
wieczorem , d 7,30
naboż. do SJ,
Sobota 4. XII. Od 3-4 I p owi ed ź mlo'
dllieży szkolnej od 5-6,30 spowiedź
dorosłych, od 7 dJjlszy eią6: spowie,
dzi św,
Niedziela 5. XII. W kOBci ele farnym
zmiana n/lbożeństw jak wyżej poda'
no. Po Bumie zebr. Kółka R ol n,
na salce , Po ni eszporach zebrani.e
róż. panien i Kat. Tow. Robotn.
Pol. na salce.

\l

Z· życia mieJscowego

loła

Ci.lłośClanek.
Koło WłośeiuD!lk

I'i

K rutoszy ni e jest

or g aniz lle ją ży wo lną i PrllC ,) w ita, eo zre 8~'
tą niejednokrotn ic zns talo st wi erdzo lle •
D nia 18 li stopa ull o godz. S ra uo odbf jJJ

s ię w kości ele Imrn fial nYHI muza ŚW, ~~

J{o:

dusze w CJzyścu na której ezłoni.:i llie
p rzys tąpiły wspól nie do slll.:rllmen tó\_
świętych. Po nub oże ń stw i e nn sa lc~ pliS
raf ia ln6j urzqdz ono ",spólne śni ada lll(J liS
którym był obecny ta k ż. Przewiel ebll
ks. prob. O~rod ow ski i ks, Dworak:·

l

Kr i)toszyfteki"Oreaownili Powiat.

~95

p ,) śl\h~dan iu "~Z y.Stl.d il '" lc ścian ki !Hll!Iy s i ę do łł:o s no cbrst wll p. N at'.lyś l ol; " wPj
Prezes ki Kora c.: zie o.ibyl s i ę I:u re sadowniczy.
NI! Jq rA t on przy byl s !lel'j uI ie za.pp·,S 7(~r~Y ~~ Kożm;nn I OAt:-r ki"''''' O &n' n~T it::y
p. j~7.. Ł'l 1.' {d;i 1.;Lóry t', Y .. ; t. q r~~ f~l {lt i l
p iei~:::n(:h-"~.HjlJ ~wdÓ l;- l t.

G"I"

'_' lII

ur::E' Yt ~k

;'c ll.!
Ob"c.Jym (n'de by l "f, f:lIu knrsio lJ(' wi !ltovlY ill a;;"l k t or !'"Iny p . Slon ink a
który r<.f;,ro·,.,af ~V C "\ "Y wz()row .\ dl of:" rÓdk·,,\,,.· wa i·,.Yl'· uy"ll i w>lll\ą z \:!J fJl'l) -

Owr)('(}v..

Wr.kf;d'1j' a n 1', (r~P \" ( ,Wf1{·r. V,y t·h .
\V r~)B, .!Jn)·_~~
D..,t~ ';,y do };:onkur r:ł l l.
p j elQ f~na(d~ t!f~.Jf}W , r.Hlt1i3d~). S\vó j 5"11 ,t..J' at
do ppr , '5kiwau\,,: d<7, ,~\'" owo(' owych U l,1 y
Dar0P.1u:r1 ptlll1"lC:JY 1\,':l. Y :t..~~,;":.1c 7.uni tl el: c, róh ~ :zi~!,( j:'i'k(j\""" c! ;'1 t \'1 owo c:owy(ł b . Do
k,) ~
t '[.t.O C':~:2t.., pr;"~y j· "~.iza p . ~ r.:.L \;f~ ~~';
i nb t. tl~;":-t"or (." t"! '~~':C 7y ki!~rY v"7 h~ J 'fI r n""':'"

bErni

j

KOtn

ÓHż n

:!."rn ,LIr. J \!:"' ,

laOODd~
't.j~;:rn :--'-:':~~-~2miR'--'~

P~ci '§ VPUlai;fi~ tlij POln

nia

W cz sic 7 i 8 p:ru~uia r'. b.. P{,l s~ i e
Biuro P(> ;JrÓ ży O\'blS Age ncJ a OstroI"
Or " ' n"'uje poci qg po pul a rny pod h us ll\m
J~d" : ll1V d', iefltr u w P ,Jzl1aniu " . Vl7 y '
j'anl ;'ł~i ,; t ~pi drri n 7 i(J mi nia r. b. 0 1:01 0
g od ~ . S'm.' j wyj:nd z P ozna nia d ni .. 8
Il:ruduia r b. ohlo g ('(lz. 23 ,t'l i ej.
Cen a
llrzej azuu w obie st.rony wy n osi 4,90 zz.
])0 poehu:u PO[ll,lI;l'llego obowiązuje 50
Dj',)c. ziliżk a tloj ll zdowa .

Zg łoszenIu

na

Do ';~ daz.y poc iąll Ii TZyjmuje n ll jp u źni ej
1\0 li nia 2 grl1dlJ i a 1937 r oku Red ukcJa
I\.rJto s ~ y!l 8kiego Or ę do wn. Pow. ul. Fio-

ri(, ii,; ka l i

[I . .Kl .

Reit.el'.

'ulnUerzyceo

W S lllmier zy cllflh otlbyln się poon.iiJs~a

U " oll7 ya!oś6 z . okazj i

4~- Jecj[o

istmem.~

ltIie j"eo"" .. r;; o T 0W . 8 pj~"' 1l im. św. C,eoyl ll
Z ~ p Ol'.~a tt· o ~f al u ją nr .ll :Z ~ ete, Ut) boże~Bt~·o .
Wiuczo l' c, m ouu )'!o siG zeb raoie Juln leUs~y we. J.:t6 r6 w ohf.cll ośei burm~strza
Woc iedlOWS\d fl(l O, d iw h owie ń stw a l n,a UeHci e lst wll l lo l ,'jSC0IH'\.:O OrL'Z czlo nko~...
Zll r ~adll oln. Kól 8 1)iewaezych. z/lgel l
Prezes B iernac ki. S prawo zdanie z dotYChilZp..~o wej d:r.iu!1l1n o ści '1'0 w, zlożyta
~Gkt ~t:.d~a p. T r!>w ińska , po czym dyry'.
~i\iJt, olHe~owY p . Cyprian Wu ikow sl:!
z Krotl>HZ" D!1 wygloR il piękne p,zernó'
'.ien io ')f);'krcślając zn ll cz.:nio pi eśni p. l~~il'j z~ró '.V no w ok rAsie ni~w ol! . ~ak
l w wolnflj I'o IS()l'. Po zebramu
Jubl le'
11.Szowym . nf>ył się kon.eert, n f'. któr
%1 01, )'1 s iQ uL\vory 1 ~ !Jóra llle z . ttlwll r zy8z eu , flChrki ŁB try, pO ll batuln mestrudzo'
lleg 'J t; r YI;Cn !.a, Tl'lurz yoi el,a ROllaliń6ki o '
~o, n 1V "!'y for tepilloo wo I skrz ypcu we
ora z deliJ , mftoje.

Kradzież.

Strzeleckie.

W uh. ni enzi ell)

odbyło Eię zaK(,ńcze nie

'W . wa dów str~e l e cki (', h

z bro ni malolLa librowej z\)t'ganizowanych przez tut. oddz iu l Pols k ie l!o Zw. Stn~electwllo S portowego. Na zakoflcz'!Jlir- przemówii do zawodn ik ów i Dlljl e pszym @tr zeloo m PlZyzna l nsgr cdy prezes p. m jr. L ewi ński
I ml gro ue serwis do Kawy ua 12 osób
zdohy ł S ta rszy przo d. Str u ży Gran ic zn ej
p. S tau iezewski, II na g r ode zegarekra ~ hmistr z K~6 Y Miejskiej p. L . Now"k,
III nSjZrode wiecule pióro -' p. por. W esołowski , IV nllQ:rodę aparat fotoarraficzny ,- p. por. B arl kie wicz.

ZUl. StrzeleCUI CJl ROjeCJlie.
O dd:l'iał Zw. Strzeleckiel1;o w R oje wie,
którego prezesem jest rolnik J au Zieba
zoste l znłoż o ny dopiero przed d woma
miesi& cami, li już m o że poszczyoi6 s i ę
70nacznymi rezultatami. O tóż oddział posiada w ła sną świetiicę w dawniejszej szko·
le, oraz Wł SS DY apaut rad io wy, który
zo s ta ł 1,akupi(,ny ze skladek wezYltkich
obywateli R ojewa. Do nabycia radia
przycz yniła sią w duż e j mierze pa ni Bujakiewiczowa z K obylina, k tó ra oddala
ap a rat za pół ceny. normalnej. W ub.
niedzielę o.dhylo sie z okaz ji ot wa r oia
świetli c y i na bycia rad ia uro czy ste zebranie, na którym byli obecni przeZE s zarz&du pow iatu Z.S. p. p r of. Majtdziński
i kmdt. pow. W .F . i P. W. p . por. K warciany; p r ezes o ddział11, Kobyiin n. wójt
Dy &,o ń i wszyscy
mieszkańcy Rojewa.
Na ze hr an i u tym, które zagaił pr ezes
Zi ę ba, przemawiali prez eR za rzą du powiatu kmdt. pow. W. F. i P. W. i r efer ent
wychowania obyw . p. na u czyciel Kaczmarek z Dzierżanowa. Piękn a uroózY"
s toś6 zostala zak o ńczona wspólną zab a wą.

L. O. P. P.

CI}

KobylinIe przy

praC9.

Starani em prezesa miejsćoweio Kola
W oz wartek, dnia 25. bm. okolo godz.
rune m zakrad li si ę do tąd nie wy- LOPP. i prezesa Stowarzys'llenia Wlaśei
cieli Nieruchomośoi zwolano ze branie
Śle dzen i spraWCY pr~\ł1'T. zakratowaue okno
ilo piwnic przy ui. Fl or iański ej 3. s k ąd . wszystkich wlsśoicieli nier u chomości miasta Kobylina do salki p. Bąkowej w Ryn~ab rali n u 51,k o u ę p. St. Miinchberga
Uto ł ,] 5 cfr. weg lA i nil szkod!; p. Jadwi- ku . N& zebranie przyby ł i nstruktor powi ato wy LOPP, nauczyciel p. K oztowiki
~i J elioowA\;i ej 5 lt . winli owocowego.
Z8, spra wca mi km dzie ży czyni si ę on er- i zapozna l przybylYl)h o najaktualniejszym zaisdnieniu dla Kobylina. a miaticzne doeb·odzenia.

a nud

no wi eie "o obronie niernchomośoi wOPL."
Z wielkim zaciekawieniem wysłuchano
wykła du prelegenta, który zobrazowal
możli woślli Dllp!ld u lołniozelo na Kobylin,
jel:'O skutkach i wreszcie o sposobie obrony ni eruchomości mialta Kobylina. Dlulfotl'wałymi okla skami podziękowano ref er (lntowi za cenne wskazówki i WYilO!Zony referat.
Przy tej oka zj i wypada również wlpomnid o pracac'" ,., rz ądu Koła: Zarząd Kola
L . O. P. P. w o"ollAch prezesa Boreckie,o
Mariana, skar hn i Ka Pieprzyka Franciszka
i sekrllt.a rza K ędzH'T ski e jto Jana urządził
w końcn października rb. wielkie zawody
baloników.
Udział w zawodach wzięla
przeważnie mlodzież szkolna.
Jak' obecnie st wiArdzono baloniki te spadły w ok olicy Kępna i nawet dalej, jednakże
dotychczas wszy stkie kartki kontrolne
dotych czas nie nadeszly.
Piękne praktyczne podarki i nalrody za baloniki
które najd r lej dotarły będą wylosowanI!
. i wyda wane w najblitszych dniaeb.
Z
okaz ji TYiodnia LOPP. zebrano w Kobylinie podczas zbiórki ulicznej okolo
40,- zl.
Kwestarzami byli: p. Borecki
i K edzierski, oraz p. Pieprzyk i . Wabiń
sk i J on, k tóry m należy się pełne uznanie
za poświeeenie Bill w ofiarnej pracy kwestarskiej. Stwierdza się że zaintereso'
wanie sill sprawami OPL. w Kob7linie
jest zadawalające, natomiast praca w
Kole jest nikła, zatem Zarząd Kola po· •
stanowił już w najbliższym czasie zwolać
swe doroczne walne zebranie i tam przeprowadzi nowe wybory przy ndziale De'
lejtatów Powiatowyelt i w ten sposób
spodziewa się ożywi6 znaeznie zainŁere
lIowanie Mie zaszczytnymi i obywatelskimi
praca mi dla obrony kraju.
- S. O. S. - Gdzie są instruktorzy:
LOPE. z Kobylina' szukamy ieh a wiemy przeoież że wyszkolono ićh kilku w
Kobylinie na koszt LOPP., czy nważaeie
że poto Was s~kolono abYśćie spoczywalif
A zatem wzywamy Wall do praoy inetruktorskiej werbunkowej i zajęeia sill sprawami obrony OPL. indywidualnej i zbiorowej dla wszystkich Obywateli Kobylina, ,dyż Orjtanizaeja ta nie tylko do
naą należy ale w pierwszym rZlildzie i do
Was instruktorzy.
Przypuszczam że apel nasz dotrze do
WIZY11tkich 00 nas rozumieją i do tych co
nie ehcą jeszcze zrozumieó o ważno'ci
chwili. W dniu walnego zebranie otwie.
ra LOPP. swoje podwoje i zaprasza cale
Oby.watelstwo do eZy'nu.

Krotoszyński Or~ownik

Str. 6
Jeżeli materiał

na kostium,

suknię,

Pow.

Nr.'

to tylko U Herdacha.
Jeżeli materiał

na ubranie lub palto

męsko

i dodatki krawieckie

to tylko u Herdacha.
Jeżeli płótna,

inlety,

ręczniki

i firany na wyprawy

Pasiekę

Rower męski - ora
jak łóżko z m.terac~
krzesła i Rza[~.

(6 uH) -

używaDe

Zgłoszenia

to tylko u Herdacha.
Proszę zwiedzić

sprzedau"

stół,

plaszcz damski modny fason a tanio

Ceny nadzwyczaj niskie. Wybór wielki.

łanio
meble

to tylko u Herdacha.
Jeżeli

~

Z powodu przeprowadzki

komplet lub plaszcz damski

!

KI

do Redakcji KroI. Ored. Pow -

i ul. Rllwicka 21 1. p.

mój magazyn bez

obowiązku

kupna.

ALFONS HERDACH, Rynek 10.
CI>

!li
.-

...........
.

~

=>

Polecamy n • • ze

OBUWIE
pończochy

611 seZOD zlmowv
Poiska

skład

i warsztaty reperac.

Dasz boglllo zuonolrzonv wkulosze.
i ciepłe obuwIe.

Sp6łka
K BoToS

Obuwia

zy N

śniegowce

"B A T AU

Rynek 15.

==~====~==~============~#I;
Km. 281/37.
Km, 628/34 i 531/36.
l

ObllJleszcz. O IIcvtacJI nIeruchom. ObllJleszcz. O IIcvtatJI nIeruchoIII, t
Komornik
GrodzkieKo w Kroto'
Sądu

komfortowe 4 pokojowe
do wynajęcia w domacł~
Spółdzielni
Budowlane]
p. U. P. w Krotoszynie.
Zgłoszenia nrzvJmuJe Ponruwlnu. Sienkie-

wicza Zc m, 5.

1 dUzy z słonec'zny POkóJ
na I.

piętrze

ZgłoSZeniu

kuchnią

do

wydzierżawienia

do RedakcJI Kroi. Ored, Pow.

Piece
Rurv - Kolana

Blacha cynkoroa
Okucia budoCIJlane
Szkło okienne

Latarnie - Lampy
ŻaróCIJkl

Broń

Amunicję

sprzedaJe no naJnltszvcb ceDacb

A. SKIBINSKI
Skład Zelaza
KROTOSZYN Rynek 12

Tel. 24

t

li::

szynie rewiru II'Ko Stefan Kustrzyńeki
mający kancelllrię
w KrotolZynie ul.
Slodowa Nr. 16 na podstawie art. 676
i 679 k.p.c. podaje do publicznej wiado'

Komornik Sądu Gro<lzkiego w Krato:
szynie rewiru II'KO Stefan KuatrzyńłJI
majlley kaneelarię w KrotosJynie nI. Slo' s
dowa Dr. 16 Da podstawie art. 676 i &79 l
~
k. p. c. podaję do publioznej wiadomości, iB
l

29-go grudnIa 1931 r. o gOdz, u-ej
dnia 29-go grudnlll 1937 r. o gadz. lD.30 doili
w Sądzie Grodzkim w Kroto&zynie odbe'
mr-ści, że

Sądzie Grodzkim w Krotoszynie odbędzie się spr~edaż w drodze publiczne&,o
przetar"u należącej do dłużnika Stani,
sława Chyby llieruehomości: ozn. Kroto'
8zyn karta 613, polożonej w Krotoilzynie,

w

przy ulicy Kiiliskiej 20, o obszarze 0,20,67
ha z domem mieszkalnym z 2 skrzydlami z przynależnościami.
Nieruchomość
ma urządzoną ,i:8ięKę
Kruntową w Sądzie Grodzkim 1V Krotoszynie.
Dl> licytaeji należy przedlożyę zezwole'
nie wladz adminiBtrllcyjnych na nabY(lie
nieruchollioSci (ze Starostwa i Ucz. Woj.)
NierulJhomości oszacowaue zostaly Da
sumę zZ 34 560,00, cena zali wywolania
wynoli zł 25.920,00.
Przystępujący do przetarll:n obowiąza
ny jest zlożyć rękojmię w wysokości zl
3.456,00
Rękojmię nal eży złożyć w gotowiźnie albo
w takich papierach wartollciowych bądź
książeczkach wkładkowych instytucyj, wktór~' ch wolno umieszczać fundusze małoletnich.
Papiery wartościowe l)rzyjqte będą w wartości trzech czwartych ceny giełdowej.
Przy licytaCji b edą ząchowane ustawowe
warunki licytacyjne, o ile dodatkowe m PUl
blicznem obwieszczeniem nie będą IJodane do
wiadomości warunki odmienne.
Pra wa osób trzllcich nic blldą przeszkodą
do licytacji i przysą~z~ni!l :wł!,sności Da rzecz
nabywcy bez zastrzezen, Jezeh osoby te przed
rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że
wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomo·
ści lub jej części od egzekucji i że uzyskały
postanowienie właściwe~'o sądu, nakazujące
zawieszenie egzekucji.
W ciąiU ostatnieh dwóoh tYKodDi przed
Iieytach wolno oKlądaó nieruehomośó w
dni powszednie od ,,"odziny 8' ej do 18-ej,
akta zali postępowania earzekueyjDe,o
mOŻDa przeKIlldaś w sądzie arrodzklm w
KrotolZYDie nI. Sienkiewiol8 nr. 11, sala
nr. 2~.
Dnia 23 liepada 1987 r.
KO.M.O:Ę1NIK:: KUltrzyńl.ki,

E

I

dzie 8ię sprzedaż w drodze publioznero ,
przetariu należąeej do dluźuika Felik8 6 ,
Drozdy nieruchomośoi: ozn. Krotoezy/l
karta 1937, polożonej w Krot08zYDie, /II,
Osadnicza slr/adająeej lię z oblZaru Kt,I1I1'
tu 0,54,84 ha oraz budynku mielZkal ne ' ,
KO wraz 8'ospodarezymi.
Nieruchomośó ma urządzoną kaiElli
Kruntową w Sąd.ie Grodzkim w Krato·
8zynie.
Do licytooji należy przedłożyó zezwolI'
nie wladz administraoyjnych na nabYo!;
nieruchom('ści (ze Starostwa i Urz. Wolo
Nicruchomośó ollzacowaua zosŁała ~I
snmę zł 9,600,00, cena zaś wywolaJl~
wynosi 6.400,- zł.
Przystępujący do przetaril1 obowiII";
ny jest zlożyó rękojmię vr wy.okosoi I
960,00.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie a)~~
w takich papierach wartościowych bądź ksl ')
żeczkach wkładkowych instytucyj, w którr o.
wolno uJUieszćzać funduszcmaloletuich. P,~i
piery wartościowe przyjęte bIld" w warto'"
I
trzech czwartych cz()ści ceny giełdowej.
Przy licytaCji będą zachowane ustawo'~,
warunki licytacyjne, o ile dodatkowem Jldo
blicznem obwieszczeniem nie będą podane
wiadomości warnnki odmiennc.
dl
Prawa osób trzecich nie blldą I)rZeszk o ,
do licytaCji i przY8ądzen!a, wla~n?ści
rzecz nabywcy bez zastrzezen, jezch oSJo I'
te przed rozpoczęciem przetargn nie z~
dowodu, że wniosły powództwo O zwolni cV
nieruchomości lub jej części od cgzeko~,
i że uzyskały postanowicnie właściwego sąd
nakazujące :lawieszenie egzekucji.
i
W, eilliu ostatnioh dwóeh tygod~.
przed lieytaeją wolDO oilllda6 nieru":ei
mośó w dai powszednie od eodzinY jO'
do 18'ej, akta zali postllpowania ceza tO'
CJ'jneKo moina przeKlądaó VI ląd~ie
dzkim w Kroto8zyoie ul. SieDkJe"
nr. 11 IIlIla nr. 2~,
n.ia 23 listopada 1937 r.
_~i
KOMORNIK:: KUiirzfÓ-

:f

f.,."

KrotOBzyłlBki OreilownilC Powiat.

~ Nr.9lt

SER
W
ATKA
Dl
świń, posiadCljąca

Ogłoszenie.

Podajemy do łask. wiadom ośr.i Szan. Obyw ntelstwa miasta Krotoszyna te z dniem 1 grudnia 1937 r. obe;rnuierny

pasza dla

dużo biał ka,

ora

za 100 Itr. 0,50 zł
oddaje codzienn ie od godz.1 0 11

WÓZ Z rozsprze~

Mleczarnio Sllółdz. z nieogr.
odoolU. Krotoszvn.

'ac4 Rrotosz9ńskU

Pow

-

,-------Szan. ObyWittclst wu

Sprzcdaż

-------~

Warsztat Stolarski
w Rvnek 15. (ODm P. łysińskiej)
Uprzejmie pro~zę o lasko ualsze popa rcie
mego przedsięb Iorst wa, przvczym J"k dotąd

I

.ii

Kom ornik S " du G rorl zi.;i ego w Kr oto -

be'

'0

:S8

f!l

II.

nlB'

"jl
J

k. p. c. podaje do
ści, 71'

w ten sposób wykonywa\Voleniee,

l\1a.i ę Łnośd

proktyUi biuroooej

na m a jątku poszukuje
mIody, in teli gentny, uczciwy kawaler znaji\cy księgowość.

Zgłoszenia \li

odp.

NajmiIszyrn i najpraktyczniejszym

podarkiem gwiazdkowym
to polisa ~yciowa

"Vesly"

Rednkcji Krot. Gred. Pow.

Km. 1410/3 6.

nieruchom. Obtllieszcz. O IIcvtacjl nieruchOm. ObwieSICI. O licytacJI nieruchom.

llo' sZy!lie rewiru II go Stefan KnBtrzyńsk i
;19 maj ący hucdurię w KrulOszyui e u L
,że Słodo wa nr. 16 OB podstawie urt. 676 i 679

·el

dokładnie

RrotoSlYI1Ska Mleczarnia Spółdz. z nieogr.
--,...,. -'11__

tU

Km. 750/36.

Km. 222/37.

IIIIObwleSICZ. O liCytaCjI
lt~.

P

n a j c hętniej

Mistrz Stolarski

--

mleka !Jędzie nadal i
to wykonywał Zarząd

Prosimy, dotąd okazyw ane zaufanie Majętności Wolenice, także
okazać i pozostajemy
Z poważaniem

Bezpłatnej

M. ",JeUnowski
III'. 15.

nam

E&*t

j entele jaknajl epiej obsłużyć .

lIł,. n t·l~

nlleka od Maj. Wolenice

Znaczy to, że to samo mleko w takim samym czasie i przez ten
sam personel sprzedawać będziem y .

tak i nadał stiJran ieOl m0i m będzie SzaJ1. Kli·

kro.","",,'II,

dotąd

n a jak

m;(!sta Krotoszvna i okolicy podaję do łask. wiadomości że z dniem 15 p~źrlziC'r;;il-a
1937 r.
.u·zculoslelll IIł(tj

-

F

publicznej wiadomo'

Komornik S!\dn Grodzkiego w KrotoRzynie rew iru II' go St!\fan Kustr<: yń,ki
m a j ący kanlJelari~ w Krotoszynie ul. SIado wa nr, 16 n ~ pudsl a" ie RIt. 676 i 679
k. p . c. poda j ~ do publi0znej wiadomości, że

K omorni i: Sądn Grndzldego w Krotoszynie rewiru lI'go Stefal1 Kustrzyński
mający kancelarię w KrotoBzynie ul.
SIadowa Nr. 16 na podstawie art. 676
i 679 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że

~nia Z9-go grudniu 1931 r· o godz. lO-teJ dnia 29·go grudnia 1937 r. o godz. 10,30 dnia Z9·go grudnia 1937 r. o godz. ID-ej
S!\lhi p Grodzk im w KrotoEzYIl io odblj -

w S~uzie Gr()d1. kiru w Kro Lo6zy nie odLę
dzi e się sprzedaż w drodze publiczne!to
PrzeTa rgu należących do dłużniczki Józefy Sierodzkiej nieruchomo ści: oznacz.
lrrotoszyn karta 736. położonej w Kroto szynie ul. Koźmińska, o obszarze 1409 m.
kw. z binrem, szopa mi, m cll!'!lzyn umi, budynkillm fabryc znym i składnicami .
Nieruchomość ma ul'z!\dzon ą księgę
~runtową w Sądzie Grodzkim w Krotoszynie ,
Do li llyt!LC ji nillruc!JomoE;ci należy prze '
dłożyć ~ezw o lenie właciz adm in. na nabycie nierucbom, (ze Starost wa:i Urz ,g Woj,)
Nieruchomość
oszacowana
zostal"
na sumę z ł 14000,-. cena zaś wywo-'
łllnia wynosi zł 10.500, --.
Przystepują~y do przetarg u obow ią za
ny ieBt :G!ożyĆ rękojmie w wysokośc i d
1.400,-.
Rekojmie należy zlożyć w :\,olowiillic :a1lJo
w I.aldch llllllierach wllriościowych, b:\!lż ksi:jżcczlmch wklllllkowych illSl.ytuc~' j , w któl'ych wolno IImicszezai, l'ulHIIISZC m:l!uleLnich.
Pu picry Wllrto śc iowe !ll'Z~' j (:tll 111:11:\ '" wm'Lo~ci trzcch tz wal'b'c h CZłlś c i cc n ~' g'icltlowcj.
Przy licytacji !Jęl!:! zachowanlJ ustawowc
warunki licytacy jne, ° ile dudatkowlllll Pllhlicznem obwieszczeniem ni c b()tl:\ pOlluutJ do
wiml,omości warunki odmi.enne.
l'rllwa oSlib trzecic h nIC blldą )) I'zeszkotlą
tłu licytacji i IJrZys:\t!zt:;nj~ ~vl\l sności na rzecz
Ila!Jywcy bez zasLrzczell, J.ezeh l!sollY te llJ'z~d
rozpoczęciem IJrzctargu UlC .zło."ą !Iowo<lu, ze
~vniosły Ilom'ulztwo o ZWUhIJC!!I':lI! ICl' lI cholłlO 
~ci luu jej ez<:ści od cgzcłnwJI I 1.C uzyskały
lloslanowicnie ,,,taści weg'o sallu, lIukazwjące
tawicszenie cgzekucji.
W oiągu ostatnich d IVóeh tygodni przed
lićytaeią wolno o6:lądać n i er uchomość w
dni powszednie od /Ood'liiny S-ej do 18-ej.
akta zaś postępowania el>zekuo,jnegn
!nożna przeglądać w Sądzie Grodzk'im w
lCrotoszynie ul. Si enkiewicza nr. 11 sala
lir. 22.
Dnia 20 listopada 1937 r.
KOMORNIK: Kustrzyński.
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.lzie silj sp rze daż w

drodze

publicznego
~rzetargu należą lle j do dłużników spadk obierców wdowy Agnieszki Witek nieru c hom ośc i: ozn. Krot08zyn karla 390 o
o bsza rze 8,207 ID . kw, z dom em mielz '
kalnym, stodolą i przynależnościami .
NieruchomoM ma ur zą dzoną ks i ęgę
gruntową w Sądzie Gr odzkim w Krutoszynie.
D o licytacj i należy przedłożyć zezwole'
nie w~t\dz adm in istracyjnych nn nnbyCli e
nieruchomości (ze Starostwa i Un. Woj,)
Nieruuhomość OBzaeowana z o stała na
sumę
zł 8000,00, cena zaś wywolania
wynosi 6,000,- zi.
Przys tępujący do pI'zetargu obowiązll.
ny jest złożyć rękojmię w wYllokości zł
800,00.
R()~ojlllię nuleży zlożyć w gotowiźnie albo
~" t,!klCh papicrnclt \\urtościowy ch u:HH ksil\zeczKaeh 'ykła.tlk o wyclt instytucyj, w któI'ycl/
wolllo um ieszczać fUlldnszcmalolctnicb. Papicry waJ't aściowc Ilrzyjl)tc b!)II:\ w wartości
trzeeh cz,,,artych eześei ceny p;ic!tlowcj.
Przy licytacji !J~dl\ zachowa ne ustawowe
w:.ll'unki licytacyjne, o ile Ilodatlwwem IJUbbrzuelll obwieszczeuiem nie będą podane 110
wiadomości warunki odmienne.
Pl'llwa osób trzecich nie b()d:\ Ilrzeszkud.\
do licytacji i llrZys<\c1zenia w!usności na
rzccz nabywcy bez zusirzeżeli, jeżeli osoby
te pr~ed rozpoczęci cm pl'zetarg;u nie złożą
do,,'ollu, żc wniosly powództwo o zwolnienic
nieruchomości lub jej cz()ści Oli eg'zekucji
i ż e lIZySkHły posta nowienie WłU5Ch"'cgo s:\u.u,
nakazujące

zawieszenie egzekUCji.
W ciŁ\~ u ostatnich dwóoh tygodni
przed licytacją wolno ogląda6 nieruchomość w dni powszednie od Irodziny S-ej
do 18'ej, akta zaś postllpawania elrzei:u·
cyjneit o można przelrlądać w sądzie gro'
dzkim w K rotoszynie ul. Sienkiewicza
nr. 11 sala nr. 22.
Daia 23 listopada 1937 r.
KOMORNIK: Kustrzyński

w Sądzie Grodzkim w Krotoszynie odbljdzie silj sprzedaż w drodze pnblicznelro
przetll.rllu należącej do dlużnika Konstantsl!'O Chojnackiego niernchomości;
ozn. Krotoszyn karta 421, . polożonej w
Krotoszynip, przy nI. Kaliskiej 19. o obBzarze ,2919 m. kw. r; domem mieBzkalno'
handI. i oficynami oraz przynależnościami
Nieruchomość
ma nrządzoną księlrę
gruntową w Sądzie Grodzkim w Krotoszynie.
Do licytaoji należy przodłożYEl zezwolenie władz administracyjnych na nabyeie
llier ucho!liosci (ze Starostwa i Urz. Woj.)
Nierucnomości oszacowane zostały na
sumę zł 66 ,800,00, cena zaś wywolania
wynosi zł 44 ,533 ,50.
.
Przystępują cy do przetargu obowiąza
ny jest złożyć ręk n jmię W wysokości zł
6.680.00
R()kojmill należy złożyć w gotowiźnie albo
w. ~akich papierach wurtościowyeh bl\tlź
l{sl'lzeczkach wktadkow~'ch instytucyj wktó'
rych wolno umieszczać fundnsze lIlułoietnieh
P~!P!ery wartościowc przyjęte bella w war:
tosel trze~h cZ'~3rtych ceny giełdowej.
Przy hcyhlCJl blldą zachowune ustawowc
wl,lrunki licyl.~cyjne, ? ile .dodatkowelll (JU.
hl.lc z nem.o.bwleszcze.llIem .me będą po!1ane do
wlatlomoscl warunkI odmIenne
~ra wa .?s?b trzęcich nie bedą przeszkoda,
do hcytueJI I przysądzeniu własności na rzecz
nabywcy .bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 11TZed
rozpoezeClem. IJrzetargu nie złożą dowodu, że
"'llJos ły powudztwo o zwolnicnie nieruchomości lub jcj eZGści od egzekucji i ŻC uzyskały
post.anowi~nie włuśc.i~Yeg·o sadu, nukazujące
zaWlCszellle eg'zekueJI.
, W ciąiU oBtatnich dwóch tygodni przed
licytacj'l wolno ogląda6 nieruchomość w
dni powszednie od godziny S' ej do 18-ej,
: akta zaś Postllp()wania e!,zekueyjnelro
można przeglądatl w sądzie grodzkIm w
KrotolZynie ul. Sienkiewioza nr. lI, sala
nr. 22.
Dnia 23 lispada 1937 r.
KOMORNIK: Kustrzyński.
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TARG GWI
Każdego roku wszyscy z przyjemnością pokrywają swe
zapotrzebowanie gwiazdkowe w najwi~kszym magazynie w Krotoszynie mając pewnośt iż olbrzymi wybór
i najnizsze ceny ułatwiają zakup.

DeWIza nasza na "Targ G&JlazdkoCIJY" brzmi
"obsłużyć wszvstkichU
i w myśl hasla tego przygotowaliśmy wybór bezkonkurencyjny p o d ark ó w g w i a z d k o w Y c h przy
najniZszej kalkulacji.

"BAZAR" W. T,kocińsk'
Rynek 27

Kro'oszyn

oddział

PrOSImy odCIJledzlt nasz nOtIJootooorty wIelkI
.
III ,
iH

I "Vesta"
Bank

Wzajemnych
W

"'\

\

Na obecny sezon - polecatn:

ubezpieczenia:'~

Naboje myśliwskie śrutowe, - Naboje stucerowe
rewolwerowe i fl oberowe, -- Prochy bezdymne,
Śrut - wszelkiego kalibru.

życie, od odpowiedzialności cywilnej, od
następstw, wypadków i auto-casco.
Bezpłatnych informacyj i porad w wszel ·

na

kich sprawach ubezpieczeniowych udziela:

Broń

EROlln inspektor
JABłOńSKI
l'

t:&J&iWWW&±±'Wfł

41

Ubezpieczeń

l

..1

r UWADZIE ,~,~ Mf51L~W"H

POZlW~IU(J

zawiera

HE

ZABACI) E~

ostra, - Wiatrówki, - Straszaki - Druz wszelkie

p R Z V B

o

R V

M

Y

Ś L I W

S KlE.

KROTOSZYN, ul. Benicka 4 m. 6.

..

-

DozbroJmy Polske na Morzu!

~ \ . - - - - - - - - RAb

Piastowska 27.

•t

KonfekcYiny

DOITI

właść. Wł.

Adarnkiewicz

KROTOSZYN

Zdunowska 10

Szanownej

Krotoszyn.

Piastowska 27.

~lijenteli

miasta Krotoszyna

S~ EZON

Zdunowska 10

f
d

okolicy polecam na

Z MO

V

Swój bogato zaopatrzony magazyn konfekcji damskiej, mę s kiej i (~hlopięcej,
materialów me;skich z metra najlepszych fabryk krajowych, dodatków krawieckich, pończoszek, rękawiczek damskich, oraz wszelkich artyk. męskich.

.

nadszedł

transport cIepłej bIelizny.

Solidna

Trvkotv zimowe fi) ClJlelkim flJyborze.

obsługa!

Ceny

najniższe.

,

~2

~,
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Za dział nieurz~dowy odpowiedzialny redaktor -

Kasimieu B ..zel.ki

-

Czcionkami Drukarni K. rof.
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